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Inköp av konst till Eskilstuna konstmuseums samling år 2017

Under år 2017 förvärvades fyra verk genom inköp till konstmuseets samling. Av dessa fyra
slutbetalades ett verk och ett verk som donerats till konstmuseet under året, kompletterades genom
inköp för att underlätta framtida visning i museets lokaler.
Gunilla Klingberg
"Supernova, Interior Collapse II"
Mountable sculpture in wood, wall paper, oriental rugs, plastic carpets, wardrobe doors, sofa
covering, stucco
Pris (totalt 230.000 kr varav 58’ kr betalades 2016) slutbetalning
172.000 kr
Carl Johan De Geer
"Den stora missuppfattningen"
Blandteknik, fotoprint på duk, akrylfärg

80.000 kr

Carl Johan De Geer
"Fond till fotostudio i 1890-talsstil"
Komplettering av donerat verk "Fotostudio i 1890-tals stil"
Akrylfärg på duk

8.000 kr

Éva Mag
"Archive 3, 2015"
Pigment print on acid-free cotton paper

12.000 kr

Den totala kostnaden för konstinköp till Eskilstuna konstmuseums samling år 2017 uppgick
till totalt 272.000 kr.
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Analys av representerade konstnärer gällande ålder och genus, samt museets riktlinjer för nyförvärv:
Fördelning av inköpsbudget år 2017 enligt ålder och kön:
Kvinna, född 1979, 12.000 kr, 4,5% av budget
Kvinna född 1966, 172.000 kr, 63% av budget
Man född 1938, 88.000 kr, 32,5% av budget
Summa kvinnliga konstnärer år 2017: 184.000 kr, 67,5% av total budget
Summa manliga konstnärer år 2017: 88.000 kr, 32,5% av total budget
Eskilstuna konstmuseums samling består av ca 1200 verk (främst måleri, skulptur och
konsthantverk) samt 5000 grafiska blad, daterade från 1600-tal fram till idag.
Den del av samlingen som dateras före 1990-tal består till ca 5/6 av verk utförda av manliga
konstnärer. Efter 1990-talet speglar fördelningen i samlingen i betydligt högre grad fördelningen av
manliga och kvinnliga konstnärer verksamma på samtidskonstfältet, även om representationen av
kvinnliga konstnärer i samlingen fortfarande är i underkant.
Konstmuseet har därför som riktlinje att när tillfälle bjuds införliva, för samlingen relevanta verk av
icke levande kvinnliga konstnärer genom såväl donation som inköp, samt av motsvarande manliga
konstnärer endast genom donation. Vidare görs nyförvärv genom inköp av nu verksamma manliga
och kvinnliga konstnärer i syfte att på längre sikt skapa en jämställd och varierad konstsamling som
kan representera de senaste 25 åren av samtidskonst i Sverige, från1990-talet fram till idag.

Postadress
Box 17
631 02 Eskilstuna

Besöks/leveransadress
Portgatan 2

E-post
konstmuseet@eskilstuna.se

Telefon, växel / direkt
+46 16 710 10 00

Datum

1 (2)

2017-12-23
Carolina Tell
Handläggare

INKÖP AV KONST TILL ESKILSTUNA KOMMUNS
DEPOSITIONSKONSTSAMLING 2017

Budget: 75 000 kr
Inköp: 73 862 kr
Resultat: + 1138 kr
Under 2017 köptes totalt 14st verk in till Eskilstuna kommuns
depositionskonstsamling.
Pris inkluderar inramning

Kvinnliga konstnärer:
1. Astrid Sylwan, Så som min egen andning III, Etsning
2. Mari Rantanen, See me-Feel me 2, Screentryck
3. Mari Rantanen, See me-Feel me 3, Screentryck
4. Maria Ginzburg, Klosters kyrka, Akvarell
5. Carolina Falkholt, Räddharen, Litografi

9 573 kr
4 125 kr
4 125 kr
3 700 kr

3 955 kr
6. Tina Nykvist, Landskrona 1909, Malmö 2015, No2, Foto, Lenticular print
kr
7. Èva Maag, Arkiv 2, Pigmenttryck på syrafritt bomullspapper
kr

3 826
12 000

Manliga konstnärer:
8. Gunnar Carl Nilsson, Hus-Kropp, Metallarbete, järn
1 000
kr
9. Gunnar Carl Nilsson, Hus-Kropp, Metallarbete, järn
1 000
kr
10. Gunnar Carl Nilsson, Hus-Kropp, Metallarbete, järn
1 000
kr
11. Carl Anders Thorheim, Les Pensées, Målad vinylfärg och lack på MDF skiva 13
000 kr
12. Cristos Gianakos, Untitled (orange geometrics), Etsning
10 915
kr
13. Johan Löfgren, Fåglar, Giclée
3 943
kr
14. Henry Kotilainen, Utvik/Tillplattning/Praktisk strukturdemontering,
Sprayfärg på papper
1700
kr
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Genusanalys
Under 2017 köptes sju verk av kvinnliga konstnärer och sju verk av manliga
konstnärer in till depositionskonstsamlingen.
Sett till budgeten fördelades den enligt följande:
Totalsumma inköp kvinnliga konstnärer: 41 304 kr
Totalsumma inköp manliga konstnärer: 32 558 kr
Dyrast verk av kvinnlig konstnär: 12 000 kr. Genomsnitt/verk: 5 900 kr
Dyrast verk av manlig konstnär: 13 000 kr. Genomsnitt/verk: 4 651 kr
Ur budget för inköp gick 55% till att köpa in verk av kvinnliga konstnärer, 43%
av budgeten användes till att köpa in verk av manliga konstnärer.
Under 2017 var det marginellt dyraste inköpet ett konstverk av en manlig
konstnär, däremot användes 8 746 kr mer av budget till verk av kvinnliga
konstnärer.
Vilket resulterade i ett högre genomsnittligt pris för verk av kvinnliga konstnärer.
Differenserna beror på omständigheter kring sökandet av lämplig konst att köpa in
till samlingen.
Eventuella skevheter i fördelningen bör justeras över tid.
Två år i rad har det dyraste verket varit av en manlig konstnär, och en något större
del av budget lagts på verk av kvinnliga konstnärer.
Under 2018 bör det dyraste inköpet vara ett verk av en kvinnlig konstnär samt en
något större andel av budget användas till verk av manliga konstnärer.
Inköpsbudget under 2017 halverades från föregående år. Det resulterade i en
större mängd grafiska blad för att köpa högkvalitativ konst till lägre priser, samt
inköp av konstverk från utställningar där marknadsföringen varit just fördelaktiga
priser.
Ett par verk är inköpta i samband med utställande konstnärer på Eskilstuna
konstmuseum.
Valen av konstverk har genomsyrats till stor del av alla efterfrågningar från
låntagare som letat efter positiv konst med mycket färg.
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INKÖP AV OFFENTLIG KONST TILL ESKILSTUNA KOMMUN 2017

KONST + FRILUFTSLIV = SANT i Vilsta

Okänd planet av Kultivator, nytt offentligt konstverk
Konstkonsult Erik Rören
På fri hand av Éva Mag, skissförslag (färdigställs 2018)
Konstkonsult Erik Rören
SNICKARVÄGENS FÖRSKOLA
Kojan av Backa Carin Ivarsdotter, nytt offentligt konstverk
KJULA
Bältdjuret av Signe Johannesen och Erik Rören
TOTALT:
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